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 MØDEREFERAT 
                SKOLEBESTYRELSEN 

 
DATA OM MØDET 

DATO: 13.10.21 

TID: Møde: 17.30-20.00 

STED: Kantinen 

 
MØDEDELTAGERE: 

 
Forældre 
Berit Hjort Bek // Anna Preston // Henrik C. Larsen // Jan Nikolai Kristensen (supp.) // Hans Henrik Lomholt  
 
Elevråd: 
Marcel 
 
Medarbejdere: 
Rasmus Frimodt 
 
Ledelse: 
Andreas Hundebøll // Jeppe Bonde 
 

AFBUD: Jakob Nielsen // Anna Preston // Peter Rovang // Helena 

FRAVÆRENDE U. AFBUD: Peter Raasø 

MØDELEDER: Hans Henrik Lomholt 

REFERENT: Jeppe Bonde 
 

REFERAT 
PKT. DAGSORDEN REFERAT 

1 Indledning – evt. justering 
af dagsorden samt 
opfølgning fra sidste møde. 

 Fælles forståelse af mødets indhold. Hans Henrik bød velkommen til Marcel fra Elevrådet. Marcel 
præsenterede kort sig selv og sin motivation for at være med i elevrådet.  

 Konstituering af bestyrelsen >> Drøftelse af Lottes arvtager - Anna (1. suppleant) får Lottes plads. Dog 
kan dette ændres, hvis Anna frem mod næstkommende møde melder, at hun foretrækker, at holde sin 
suppleant-post. I så fald har Jan (2. suppleant) meldt, at han gerne udfylder den ledige plads i 
bestyrelsen, efter Lotte er udtrådt, som følge af, at hendes yngste barn er dimitteret. 

 Valg til bestyrelse >> Afventer fortsat udmelding om proces fra forvaltningen. Alle foldere er delt ud til 
forældremøder. 

 Trafik >> Intet nyt  

2 Nyt fra Solvangskolen – 
indefra, udefra og siden 
sidst…  

Nyt og månedens gode historie fra… 
 Status på Covid-19 situationen >> Det kommunale kviktest centrene er blevet lukket, hvilket medfører 

et længere interval mellem eleverne kan komme i skole, da eleverne, hvis de er nære kontakter, så skal 
PCR testes med negativt svar inden de må komme i skole.  

 Fjern- (/hybrid) undervisning kan være en brugbar løsning, hvis der opstår perioder, hvor  flere elever er 
væk flere dage, men resten af en klasse eller årgang modtager undervisning på skolen. 

 
Nyt fra elevrådet…  
De 5 punkter elevrådet har identificeret som fokuspunkter for dette skoleår: 

- Førstehjælpskurser 
- Kønsneutrale toiletter for alle årgange 
- Genindførelse af snackautomat - måske i samarbejde med skolens kantine 
- Kampagne for renovering af omklædningsrum i forbindelse med idræt  
- Lektiecafe – evt. også hvor ældre elever hjælper de mindre elever – lidt som IT-patruljer el. lign.  

 
Nyt fra afdelingerne 
 FFO >> det går fremad ift. udpakning og planen er lagt ift. hvordan det skal lande. Børnetallet er stigende 

- steget fra 60 til 73 siden august. Gode samarbejdsrelationer er etableret med børnehaverne, i 
nærområdet. FFO’en døjer stadig med et gammelt, dårligt ry, som ærgrer FFO’en – Rasmus anbefaler 
bestyrelsen at henvise de forældre, som beretter om sådanne negative historier om FFO’en, til at komme 



 

 

forbi. Realiteterne i dag er, at FFO’en står rigtigt stærkt i billedet og ofte modtager spontan ros. Desuden 
er der stor opbakning fra et engageret forældreråd.   

 UM >> vi bøvler lidt med 7.-9. årgangs adfærd frem og tilbage til Netto og i Netto. Jeppe har været rundt 
og tale med klasserne – henstille til ordentlig opførsel. Ledelsen vil følge op, så adfærden vendes.  

 
Nyt fra ledelsen…  

 Camilla (CN) er på Barsel fra efterårsferien til vinterferie og Stine Christensen (SC) bliver 
konstitueret. 

 Karen (KF) er tilbage på sporet og har været væk 3 uger med hjernerystelse. 

3 Bestyrelsens indsatser i 
skoleåret 2021-22 

På seneste bestyrelsesmøde prioriterede bestyrelsen følgende tematikker til igangværende skoleår:  
1. Inklusion og Trivsel [12 stemmer] - 

2. Elevplaner (MeeBook)/skole-hjem samtaler [9 stemmer] 
3. Rekruttering [6 stemmer] – medarbejdere. 

4. Ordensregler [5 stemmer] 
5. Udvikling af kantinen [3 stemmer] 

 
Der blev dannet to hurtigt-arbejdende grupper, som havde hvert sit fokus.  
 

 Gr. 1 >> JB, RFL og Jan og Berit arbejdede med Inklusion og trivsel. 
 Gr. 2 >> AH, JN, Hans Henrik og Charlotte og Henrik arbejdede med Elevplaner og Ordensregler.  

 
En enig bestyrelse aftalte, at de resterende punkter drøftes som særlige, handlingsorienterede temaer på hvert 
sit SKB-møde i blandt de resterende 7 møder i skoleåret 21-22.  
 
Gr. 1 er tovholdere for en SKB-drøftelse om barrierer og muligheder for disse nøgleaspekter på november 
mødet. Gr. 2 arrangerer en ambitiøs workshop for alle medarbejdere, elevråd og skolebestyrelsen – formentlig 
i form af et 3-timers-arrangement, som træder i stedet for januar-SKB-mødet. JN og AH afklarer en specifik 
dato, som meldes ud til alle forventede deltagere, snarest muligt efter efterårsferien.  

4 Afrunding og opsamling. Mødet gik ca. 10 minutter over tiden. Der var enighed om, at mødet forløb godt, men også at vi fremadrettet 
skal stramme op på møde-disciplinen (igen), så der ikke drøftes for længe og for vidt undervejs.  

5 Personalesituationen 
herunder evt. kommende 
ansættelser 

Ansættelsessamtaler den 27/10 fra klokken 16.00 og frem – til lærer fra UM (dansk, læsevejleder, PLC-
medarbejder). SKB-forældre opfordres til at deltage, om overhovedet muligt. 

Med venlig hilsen 

Jeppe Bonde  


